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Poslanci schvaľovali aj návrhy mestských ocenení

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Trináste rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa konalo 26. augusta.
Na programe bolo tridsať bodov, ktoré pojednávali o rôznych témach. Okrem rozpočtu a majetkovoprávnych náležitostí sa poslanci venovali aj určeniu názvu novovzniknutej ulice, výške dotácie na žiaka v školách a školských zariadeniach na rok
2021, mesačnému príspevku pre všetky deti prijaté do materskej školy, zriadeniu
materskej školy na Mlynskej ulici, návrhu ma udelenie mestských ocenení a návrhu
na udelenie ceny Košického samosprávneho kraja.

Z

asadnutie otvoril a viedol zástupca primátora Jozef Sokologorský. V úvode sa poslanci
venovali uzneseniam mestskej rady
a mestského zastupiteľstva, správe
o riešení interpelácií, o výsledkoch
kontrol a správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok
2021.
Ďalším bodom na prerokovanie
bol návrh Všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) o určení pomenovania predĺženia Ul. tichej v našom meste a VZN o určení názvu
novovzniknutej ulice. Novovzniknutá ulica sa nachádza v lokalite Tehelné pole a bude sa volať Garbiarska ulica. Odbor školstva pripravil
návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení
na území mesta žiaka. K úprave
došlo v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej COVID 19. Ďalšie
prijaté VZN zjednotilo výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole zriadenej mestom Michalovce. Zákonný zástupca dieťaťa bude
prispievať mesačne na jedno dieťa
jednotnou sumou 10 eur.
Mestské zastupiteľstvo sa venovalo monitorovacej správe k rozpočtu mesta za I. polrok 2021, vy-

hodnoteniu rozpočtu Technických
a záhradníckych služieb mesta Michalovce a mestského kultúrneho
strediska za to isté obdobie. Súčasťou programu bolo aj prerokovanie
prenájmu majetku, vecných bremien, majetkových a majetkovoprávnych záležitostí. Na zastupiteľstve bola predložená aj správa o činnosti mestskej autobusovej dopravy
za rok 2020 a piate rozpočtové opat-

renie v tomto roku, ktoré súviselo
so znížením príjmov z podnikania
a vlastníctva, ale aj so zvýšením
príjmov z grantov a transferov verejnej správy.
Poslanci súhlasili so zaradením
školskej jedálne pri Súkromnej materskej škole na Kapušianskej ulici
do siete škôl a školských zariadení
SR. Schválili tiež zriadenie Materskej školy na Mlynskej ulici a za-

pozývame...

bezpečenie financovania k žiadosti
o finančný príspevok na realizáciu
projektu Prístup k pitnej vode na
Mlynskej ulici v Michalovciach.
Školstva sa týkalo aj delegovanie nového zástupcu zriaďovateľa v Rade
školy pri Materskej škole, Školská 5,
Michalovce a v Rade školy pri Základnej škole, Školská 2, Michalovce.
Nasledovalo prijatie návrhu
na udelenie mestských ocenení
v roku 2021 a návrhu na udelenie
ceny Košického samosprávneho
kraja, na ktorú bol navrhnutý Ivan
Žecik za celoživotný prínos v oblasti umeleckého školstva a folklóru a za významnú reprezentáciu
Slovenska v zahraničí. Posledné
body programu pojednávali o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského
úradu a návrhu na začatie konania
vo veci porušovania povinnosti
podľa ústavného zákona 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
voči poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.
V závere predložili poslanci svoje
interpelácie. Štvrťhodinu pre občanov využil jeden občan.
ms

SYLVIA
SZEGENYOVÁ
HOSPODÁROVÁ
Moje vnútorné
dieťa/žena
autorská výstava

do 10. septembra
galéria ZKCaH

DEŇ
S MODROTOLAČOU
módna prehliadka
Mišeny Juhász

12. septembra
Zemplínske múzeum

FRAGILE
koncert

13. septembra
o 19.00 hod.
MsKS

EUGEN HOCHMAN
MALEBNÝ SVET
autorská výstava

do 30. septembra
malá galéria
MsKS
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Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene
a oddychu
Milí čitatelia, prinášame vám prvý
z pripravovanej série príspevkov, ktorých
stredom záujmu sú predzáhradky
pred bytovými domami na sídliskách v našom
meste. Možno si niektorí z vás ešte spomínajú,
že v minulosti Mesto Michalovce už
usporiadalo súťaž o najkrajšiu predzáhradku.
Teší nás, že obyvatelia sa aj naďalej o tieto miesta obetavo starajú, venujú im svoj čas, úsilie a častokrát aj financie. Svojou prácou a starostlivosťou o tieto zelené plochy
prispievajú k skrášleniu a skvalitneniu životného prostredia a Mesto túto ich aktivitu vníma a oceňuje. Aj tento rok
sme zmapovali predzáhradky na všetkých michalovských
sídliskách a myslíme si, že stojí za to upozorniť na ne
aj týmto spôsobom.
Začíname prvými dvomi, ktoré zaujali našu pozornosť
na Štefánikovej a na Kukorelliho ulici.
Ak chodievate na prechádzky po Sídlisku západ,
predzáhradku na Štefánikovej ulici č. 29 zaiste poznáte.
Z diaľky púta pozornosť nízky biely plôtik pred stromami s vysadenými pestrofarebnými kvietkami okol
nich. Keramické záhradné dekorácie, plastika babky
a deduška sediacich na lavičke, prírodné kvetináče vyrobené z kmeňov stromov, biele kamienky poukazujú
na cit pre detail a zručné ruky, ktoré sa o toto miesto
starajú.
Na Kukorelliho ulici č. 9 sa pred vstupom do bytového domu ocitnete akoby v objatí zelene. Kvitnúce kríky,
okrasné nízke stromčeky, ozdobné trávy a pomedzi to
vysadené rôzne farebné kvety. Aj tu vidieť a cítiť starostlivé ruky, ktoré tomuto priestoru venujú mnoho zo svojho
času.
red

Predzáhradky na uliciach Štefánikova (hore) a Kukorelliho (dole)

pobačeňe Miž a z varoš a

POSOLSTVO
SLOVENSKU
stretnutie poslancov Slovenskej národnej rady,
ktorí v roku 1992 v SNR prijímali prvú Ústavu
Slovenskej republiky
pri príležitosti výročia prijatia Ústavy SR

3. septembra
o 16.00 hod.
v malej sále MsKS
Vystúpia aj odborníci k téme
„Pandémia na Slovensku? Áno či nie?“
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský
a MUDr. Peter Lipták a ďalší.
O dobrú náladu sa postará hudobná skupina Hurikán.
Za organizátorov: poslanci, ktorí prijímali Ústavu SR
1.9.1992 Eva Copáková a Arpád Matejka

Šicko je možne
Gu dokonalojsci nam bizovňe chibi veľo. Bo ľem ten, co ňič ňema, ma ľem
jednu starojsc. Ňič ňemam! Chto ma kuščok goudi, ta še ňeuspokoji, dokedi
daco ňema. Choľem štrechu nad hlavu, dajaku robotu, može buc i rodzina.
A už ma o starojsci postarano. No a o tim, co chodzi zos očami na hlave
a ňema jich zavarte, ta vidzi šicko kolo sebe. Daco hodzen spravic sam. Daco
muša spravic odborňici. No jest i veľo takich veci, na chtore sebe možeme
zviknuc. Po čaše nam pripadaju jak normaľne, i kec normaľňimi ňe su. Dluhu dobu bulo u Mihaľovci normaľne, že na kosceľňim namesťu bula avtobusova staňica. Porjadok tak ňigda ňebul. A chto vistupil zos avtobusa, ta sebe
o porjadku i čistoce podumal svojo. Pred časom še staňica avtobusov odtadzi
prescahovala gu žeľezňici.
Buľi reči chvaľeňa no i ňespokojnojsci. Bul tam zrobeni preskum historije
toho mesta, bo to najstarša mestska časť. Bula spracovana študija buducoho
viužica. I peňeži na rekonštrukciju kaštiľa – muzea še chvalabohu minuľi.
Ozdaľ še cale namesťe raz premeňi na prekrasnu parkovu zahradu medži
koscelami. No dovtedi tam treba cerpec toto šmecisko, chtore tam dňeška
vižira, jak kebi ňemalo gazdu. Torzo dajakoho plota, ňeoznačene parkovisko
križom kražom, ňeporjadok, trava zarosnuta. Ňeporjadok išče horši jak bul
na avtobusovim nastupišťu.
Idzeme rekonštruovac Kertu a pred koscelami i muzeom taka okrasa?
Spametame še, dokedi zos toho ňebudze veľke šmecisko? Abo vipišeme dobrovoľňicke upraveňe mejsta, dze bi maľi chodzic navšťevňici muzea i verjaci
do koscela? Abo budzeme čekac až do buducej rekonštrukcii namesťa? Zname, že me rekonštruovaľi sidľiska. Opravuje še most cez Laborec. No ňemaľi
bi me zavirac oči aňi pred mestom, chtore je prirodzeňim pokračovaňim pešej zoni. Bizovňe mejsto i ľudze sebe zasluža spravic i tam porjadok.
Vaš Mižo z varoša
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PIETNY AKT KLADENIA
VENCOV
Pri príležitosti 77. výročia
Slovenského národného
povstania sa 30. augusta pri
pamätníku na Bielej hore konal
pietny akt kladenia vencov.
Spomienkového stretnutia
sa zúčastnil aj minister obrany
SR Jaroslav Naď, plukovník
Slavomír Verčimák, generál
vo výsluhe Milan Maxim,
podpredseda KSK Daniel Rusnák,
viceprimátori mesta Jozef
Sokologorský a Jana Cibereová
a zástupcovia miestnej štátnej
správy a samosprávy.
nč

Mesto pripravilo školy na nový školský rok
V školskom roku
2021/2022 otvorí
v Michalovciach svoje brány
osem plnoorganizovaných
základných škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta, ktorých
súčasťou sú školské kluby
detí, školské jedálne, sedem
centier voľného času.
V súvislosti so zmenou zákona
o povinnom predškolskom vzdelávaní Mesto Michalovce od 1. septembra otvorí jednu novú triedu
v Materskej škole na S. H. Vajanského a pribudne nová jednotriedna
Materská škola na Mlynskej ulici
v Michalovciach, aby sme zabezpečili dostupnosť predškolskej výchovy a vzdelávania všetkým občanom
mesta. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta tak bude spolu deväť
materských škôl, novozriadená MŠ
na Mlynskej ulici je zaradená v sieti
od 1. septembra 2021.
Zriaďovateľ v uplynulých mesiacoch zabezpečil prostredníctvom

podniku Služby mesta Michalovce
opravy, úpravy a rekonštrukcie na
viacerých základných aj materských školách.
Na ZŠ T. J. Moussona bola realizovaná oprava elektroinštalácie
vrátane výmeny svietidiel v triedach
a na chodbách. Na ZŠ, J. A. Komenského 1 bol opravený chodníka pri
multifunkčnom ihrisku aj vstupná chodba do telocvične. Na ZŠ,
Krymská 5 prešiel opravou chodník
pri ekozáhrade. Na ZŠ, J. Švermu
6 opravili vstupný vestibul vrátane svietidiel, boli vymenené PVC
podlahy na chodbách a opravené
chodby pri triedach prvého stupňa,
v triedach boli vymenené svietidlá.
Na ZŠ P. Horova bola opravená vonkajšia fasádna omietka v budove
č. 4 a kanalizačný vpust do šachty.
Na ZŠ, Okružná 17 sa realizovala
oprava omietok stien a stropov, vrátane maľby a náteru soklov v triedach a na chodbách. Na ZŠ, Moskovská 1 upravili priestory v areáli
elokovaného pracoviska základnej
školy na Mlynskej ulici pre zriadenie predškolskej výchovy v novej
Materskej škole, Mlynská 1.

V rámci investičných akcií bola
postavená florbalová hala pri ZŠ T.
J. Moussona a pripravuje sa výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ,
Moskovská 1. Ukončené boli projekty viacerých odborných učební,
jazyková učebňa na ZŠ, Okružná,
jazykové laboratórium na ZŠ T. J.
Moussona, jazyková učebňa a knižnica na ZŠ, Školská ul. a učebňa
chémie na ZŠ, Komenského.
Aj v materských školách boli zrealizované opravy. V MŠ, Fraňa Kráľa
78 to bola výmena potrubia ústredného kúrenia a oprava priestorov
kuchynky. V MŠ, Školská 5 opravili
výdajné kuchynky a toaletu pre dospelých. V MŠ, J. A. Komenského 2
bol opravený strešný zvod. V MŠ,
Masarykova 30 sa realizovala oprava toalety pre dospelých, maľovali
sa chodby na prízemí a bola opravená časť strechy. V MŠ, Okružná
19 sa oprava týkala hracích prvkov
a pieskovísk v areáli, vchodu do telocvične a tiež prebehla oprava toalety
pre dospelých. V MŠ, Leningradská 1
sa realizovala maľba schodíšť a chodieb, kladenie dlažby, oprava terasy
vrátane fasádnej omietky a boli do-

plnené sociálne zariadenia v zmysle hygienických opatrení. V MŠ,
J. Švermu 8 boli opravené vonkajšie
schody a vonkajšie osvetlenie. V MŠ,
S. H. Vajanského 5 sa opravili detské
toalety a toalety pre dospelých v hospodárskej časti a kuchynky pri triede
pre predškolskú výchovu.
Do lavíc v septembri v Michalovciach zasadne približne 4 200
žiakov základných škôl, z toho okolo 460 prváčikov. Na základe prijatých žiadostí a vydaných rozhodnutí riaditeľkami materských škôl
predpokladáme, že v materských
školách budeme mať približne 1000
detí. Presné počty budú známe
až po 15. septembri.
Uplynulý školský rok bol ovplyvnený prerušením prezenčného vyučovania na 2. stupni základných
škôl od 26. októbra 2020 a následne
od 11. januára do 8. marca 2021
aj na 1. stupni základných škôl
a v materských školách s výnimkou
detí pracovníkov kritickej infraštruktúry. Podľa nového covid semaforu pre školy sa s plošným zatváraním škôl už nepočíta.
rr

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom
znení. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné zabezpečiť na zamedzenie
vzniku, šíreniu a na obmedzenie
výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych
škodcov. Mesto Michalovce zabezpečuje deratizáciu verejných
priestranstiev na území mesta
Michalovce.
Deratizácia sa na území mesta
vykonáva priebežne v jednomesačných intervaloch, a to v období od apríla do decembra. Vykonáva ju odborná firma, ktorá dis-

ponuje príslušnými povoleniami
na výkon deratizácie. V prípade
zvýšeného výskytu hlodavcov/
potkanov či už v blízkosti bytového domu na sídlisku alebo
na verejnom priestranstve, odborná firma v lehote do 48 hodín
od nahlásenia vykoná deratizačný zásah.
Ak občania zistia zvýšený
výskyt hlodavcov/potkanov na
verejných priestranstvách, žiadame ich, aby kontaktovali firmu,
ktorá zabezpečuje výkon deratizácie, na telefónnom čísle 0908
998 303 – Ing. Štefanič. Prípadne
svoju požiadavku môžu adre-

sovať Mestskému úradu v Michalovciach na telefónne čísla:
6864 171, 0918 876 604 alebo na
e-mailovú adresu pavol.fecak@
msumi.sk.
Vlastníci rodinných domov
môžu deratizáciu na svojom pozemku vykonať svojpomocne,
pri dodržaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa návodu
uvedeného na etikete používaného prípravku. Zároveň treba deratizačný prípravok umiestniť tak,
aby nedošlo k ohrozeniu zdravia
ľudí ani domácich či spoločenských zvierat.
pf

Deratizácia na verejných priestranstvách
Deratizácia je systém
alebo súhrn systémov
zameraný na reguláciu
(ničenie) škodlivých
hlodavcov.
Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu
ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického
vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov, zabránenie
šíreniu infekčných ochorení, ktoré
prenášajú hlodavce).
Povinnosť vykonávať deratizáciu je daná v zákone č. 355/2007
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Letná škola 2021
Projekt Letná škola
bol súčasťou opatrení
Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR
na zmiernenie dopadov
dištančného vzdelávania
na vzdelávacie výsledky
žiakov v základných
školách.
Základná škola, Krymská 5, ako
jediná škola v meste Michalovce
sa v auguste do tohto projektu zapojila a získala finančnú podporu
na jeho realizáciu.
Pre žiakov I. stupňa v dlhom
cykle pripravili učiteľky aktivity na
upevňovanie učiva zábavnou formou. Rozvíjali komunikačné spôsobilosti, matematické zručnosti,
čitateľskú gramotnosť. Pohybové
aktivity spojili s futbalistami MFK
Zemplín v tréningovom procese.
Dopravnú výchovou si žiaci precvičili na dopravnom ihrisku v Sobranciach a navštívili tam aj Gitarové

múzeum. Učili sa o ochrane životného prostredia, zásadách zdravej
výživy a vlastného zdravia pod vedením študentiek Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, ktoré
spolupracujú s Červeným krížom.
Svoje zručnosti rozvíjali pri príprave zdravých nátierok, výrobe darčekov pre zdravotníkov v tvorivej
dielni a eko-aktivitách v školskom
klube.
Pre žiakov II. stupňa v krátkom
cykle pripravili pedagógovia aktivity na upevnenie vedomostí a zručností, ktoré si nedostatočne osvojili
počas školského roka 2020/2021.
Zároveň žiakom poskytli priestor
na zmysluplné využitie času letných
prázdnin výchovno-vzdelávacími
aktivitami. V rámci zážitkového vyučovania žiaci navštívili Hvezdáreň
a Zemplínske múzeum v Michalovciach. Viac o histórii regiónu sa dozvedeli na exkurzii na Vinianskom
hrade.
Okrem rôznych zábavno-náučných aktivít sme realizovali v škole
pokusy. Pozvali sme RNDr. Luciu

Balejčíkovú, PhD, ktorá pracuje
ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave hydrológie Slovenskej akadémie vied. Prezentovala
žiakom pôsobivé ukážky pokusov
z fyziky a chémie. Je nesmierne dôležité vyzdvihnúť prírodovedu, ktorej predmetom sú v podstate všetky

javy, ktoré nás obklopujú. Pretavenie fyziky a chémie do takmer
magickej reality môže u detí vyvolať vysoký záujem o prírodovedné
predmety, a tak motivovať potenciálnych budúcich vedcov k ďalšiemu
štúdiu.
ZŠ, Krymská

Prázdniny v pohybe
Letný denný detský
tábor s týmto názvom
zorganizovala Základná
škola, Školská 2,
od 16. do 20. augusta.
Tábor bol zameraný
na pohybové aktivity
rôzneho druhu.

ky aj jazdeckú gymnastiku. Okrem
toho spoznávali areál ranča a zoznamovali sa s jeho zvieracími obyvateľmi. Voľne pobehujúce psy a mačky nás sprevádzali po celom ranči
a ukázali nám stajne a výbehy pre
kone, kozy a ovce ubytovanie pre
zajačikov, veveričky a rôzne druhy
exotických vtákov. Deti najviac
zaujali lamy a najnovší prírastok
na ranči pštros. Vo voľných chvíľach
si deti vyrobili indiánsku čelenku
a maľovali obľúbené zvieratká z ranča. V posledný deň boli pre deti prichystané dve prekvapenia, skákací
hrad, na ktorom sa postupne všetci
vyšantili, a penová šou. Deti sa vybláznili v kope peny, ktorá niektorým siahala až po pás.
Celý týždeň ubehol veľmi rýchlo. Na záver deti dostali na pamiatku medaily a diplom so spoločnou
fotografiou.
ZŠ, Školská

Počas týždňa si deti zahrali loptové hry florbal, volejbal, futbal
a vybíjanú. Okrem toho si mohli
skúsiť rôzne netradičné aktivity ako
streľba z luku, odpaľovanie loptičky
pri hre T-ball, prekážkovú dráhu,
štafetový beh aj zábavnú gymnastiku a mnoho ďalších pohybových
aktivít. Počas troch dní v dopoludňajších hodinách navštívili Ranč
Klokočina. Počas troch dní si vyskúšali jazdenie na konskom chrbte
v jazdiarni, jazdu cez malé prekáž-

Malebný svet

Mesiac september bude
v galérii MsKS patriť
rodákovi nášho mesta,
ktorého verejnosti netreba
nejako zvlášť predstavovať.
Eugen Hochman
je vo výtvarnom prejave
rôznorodý a myslieť si, že už
nedokáže ničím prekvapiť,
zaiste nie je pravda.

Tento raz ponúka divákovi maľbu akrylom. Podkladom pre jeho
realistické a abstraktné diela je papier, plátno či sololit. Na ňom stvárni krajinu, moria, okolitú prírodu.
Autor vo svojom veku nikdy nechodí po svete so zatvorenými očami
a bez toho, aby premýšľal o nádhere okolitého sveta, ktorý šikovne zaodeje do farieb. To preto, aby
upriamil našu pozornosť na pestrosť života. Už vie, že búrlivé more
je potrebné preplávať s pokojom

v mysli. Panorámu krajiny je možné obdivovať a pomyselne sa nasýtiť
úžasom. Kvetom na lúke je vhodné
privoňať, aby sme sa nadýchli z plných pľúc. Ponúkaná expozícia bude
obsahovať aj maľby, v ktorých budú
zachytené časti nášho mesta. Treba
podotknúť, že Hochman patrí k obľúbeným profesionálnym výtvarníkom pôsobiacim v regióne Zemplína. Výstavná expozícia je verejnosti
dostupná do konca mesiaca.
MsKS

nová publikácia
už v predaji

HISTÓRIA
MICHALOVIEC III:
ARMÁDA
Peší pluk 20 v rokoch
1919 – 1939
kúpite
v Zemplínskom múzeu
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Novinka v knižnici
V Zemplínskej knižnici
Gorazda Zvonického
v Michalovciach, kultúrnej
organizácii Košického
samosprávneho kraja
sa 12. augusta uskutočnilo
slávnostné otvorenie
multifunkčnej miestnosti.

Otvorenia sa zúčastnili predseda Košického samosprávneho kraja
Rastislav Trnka, poslanec KSK Milan Kaplan, riaditelia kultúrnych
a vzdelávacích organizácií v Michalovciach a riaditelia knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Úvodným slovom privítala hostí riaditeľka knižnice Alena Vasiľová. Župan
Rastislav Trnka prestrihnutím pásky slávnostne otvoril zrekonštruovanú multifunkčnú miestnosť. Hostia si pozreli krátky film o priebehu
rekonštrukcie miestnosti.
Multifunkčná miestnosť bola
zrekonštruovaná v rámci projektu
Mobilizácia kreatívneho potenciálu

v regióne Zemplína. Projekt podporil Košický samosprávny kraj v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie
2020, a to vo výške takmer 30 000 eur.
Nová multifunkčná miestnosť
poslúži na prednášky, prípravy pre
deti a mládež v oblasti informatiky, hranie hier ale aj výstavy prác
čitateľov a návštevníkov knižnice.
V dlhodobom horizonte sa budú
v tejto miestnosti realizovať tvorivé dielne s regionálnymi témami.
Medzi pilotné projekty budú patriť
workshopy o tradícii pozdišovskej
keramiky, o jarných a vianočných
zvykoch našich predkov na Zemplíne či predstavenie histórie tkania
„pokrovcov“ a ďalšie.
Súčasťou otvorenia multifunkčnej miestnosti bola aj prednáška
a tvorivá dielňa pre klientov Združenia pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z. pod názvom Teodor
Jozef Mousson – Maľba detailu.
Klienti zariadenia si vyskúšali akrylovú maľbu na plátno vo forme abstrakcie detailu.
zkgz

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
PREMENA TOUR
3. septembra o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ na Nám. osloboditeľov
FRAGILE
koncert 13. septembra o 19.00 hod., MsKS
DEŇ S MODROTOLAČOU
módna prehliadka Mišeny Juhász, 12. septembra, Zemplínske múzeum

výstavy
EUGEN HOCHMAN – MALEBNÝ SVET
autorská výstava, do 30. septembra, malá galéria MsKS
MOJE VNÚTORNÉ DIEŤA/ŽENA
SYLVIA SZEGENYOVÁ HOSPODÁROVÁ
autorská výstava, do 10. septembra, galéria ZKCaH
ĽUDMILA LAKOMÁ KRAUSOVÁ – ZEMPLÍN V MOJOM SRDCI
výstava, do 15. septembra, Zemplínske múzeum
MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
do 30. septembra, Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Komunita sluchovo
postihnutých na Šírave
V rámci spolupráce
Slovenskej únie
sluchovo postihnutých
v Michalovciach a Jachtklubu Zemplínska šírava
už dve desiatky rokov
pravidelne pripravujeme
rôzne aktivity pre
generácie od najmladších
až po tú najstaršiu.
Sú to spoločné opekačky, kúpanie v Šírave spojené s kurzom
plávania, plavby na klasickom
člne, motorovom člne či na jachte
a podujatie „Spomienky na leto“. Sú
to veľmi príjemné chvíle strávené

s členmi Jacht-klubu a ich vedením.
Veľká vďaka patrí nášmu členovi
Gabrielovi Maxovi. Zvlášť ďakujeme mladému Radovi Maxovi, ktorý
sa s veľkou láskou a trpezlivosťou
venuje našim najmladším deťom
a vnúčatám. Plavba s ním na člne
či jachte a zaujímavé prednášky
o tomto športe sú pre deti veľmi
pútavé.
V závere sezóny si ideme všetci
spoločne zaspomínať a vyhodnotiť
celé leto. Najprv sú to prezentácie
destinácií v zahraničí a doma, kto
kde bol na dovolenke a nakoniec
v septembri hodnotíme aktivity
v Jacht-klube. Srdečná vďaka a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Valéria Mitrová

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Teo Panda
Ella Štec
Sára Kofirová
Jaromír Mihok
Marek Lalo
Nikolas Trubik
Marko Milkovič
Leonard Ulap
Lívia Hermanová
Tamia Tkáčová
Dorota Janičová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Vladimír Gujdan
a Dominika Danková
Mgr. Filip Němec
a Mgr. Martina Žeňuchová
Peter Čižmár
a Michaela Bendová
Roman Palkoci
a Ing. Veronika Kuchárová
Mgr. Norbert Marci
a Ing. Eva Čičáková
Ing. Lukáš Maxim
a Ing. Lucia Hakeová

Výlet do kúpeľov
Výbor Združenia vojnových
poškodencov a invalidov
základnej organizácie
Michalovce v spolupráci
s denným centrom seniorov
č.1 a 3 zorganizoval
13. augusta výlet
do Sobraneckých kúpeľov.
V Sobranciach žila a zomrela grófka Irma Sztáray, dvorná dáma cisárovnej Alžbety Bavorskej, známej pod
menom Sissi. Irma je pochovaná na
mestskom cintoríne.
Samotné kúpele už v roku 1830
mali 100 izieb. Na pitnú liečbu sa
využívali tri pramene. Do zrušenia
prevádzky v roku 2004 kúpele celkom úspešne slúžili na rehabilitáciu.
Od roku 2006 sú budovy v súkromnom vlastníctve. A žiaľ, aj plne nefunkčné. Jediným ako tak zachova-

lým objektom kúpeľov je Várádyho
vila zo začiatku 20. storočia.
Aspoň čiastočným pohladením
bola pre nás prechádzka vybudovaným chodníkom s náučnými tabuľami o faune a flóre lesoparku. Ešte
donedávna pri takejto prechádzke
sme si mohli nabrať mini vedierkom vodu zo studničky z liečivého
očného prameňa. Teraz je studnička dovrchu zanesená odpadkami,
vedierko aj reťaz sú preč. Do fliaš
sme načerpali aspoň mineralizovanú vodu z prameňa, nachádzajúceho
sa v kruhovej budove.
Posedenie v zastrešenej vyzametanej besiedke ako aj na vonkajších lavičkách bolo miestom, kde účastníci
zájazdu mohli skonzumovať dobroty,
ktoré si opiekli na ohni verejného
ohniska. Zároveň pre účastníkov boli
pripravené nenáročné súťaže s drobnými odmenami pre víťazov.
Ing. Pavol Hody

michalovce_srdce_zemplina

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Zemplínske slávnosti 2021 – 2. časť
Dvojo z Mihaľovec a FS Jurošík
3. – 9. septembra
vždy o 14.00 hod.

Žihadlo

Téma: Včelárstvo na Zemplíne
v piatok 3. septembra, v pondelok 6. septembra
a v stredu 8. septembra
vždy o18.00 hod.

SLEDUJTE NÁS

v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral).
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105,
členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom
týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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malý oznamovateľ
Rôzne
n Predám použité akváriá rôznych rozmerov. Cena dohodou.
Tel.: 0905 746 530
n Predám: traktor so zadnou nápravou (bez motora), 4 ks letné pneumatiky na Fiat Uno, 250 l miešačku, šrotovník. Tel.: 0903 852 374
n Predám plynový prietokový ohrievač vody – typ GP 1901, 19,2 kW
TERMAQ, používaný (cena dohodou), používané akvárium 500 l,
rozmery 150 x 60 x 60, cena 55,0 €. Tel.: 0905 746 530

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ky
Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach žije stále spomienkami.
Dňa 1. septembra uplynul rok,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

ALFRÉD ČONKA

Chýbaš nám.
s láskou spomínajú manželka a dcéry
Tak rýchlo letí čas, čo navždy utíchol Tvoj sladký
hlas. Len spomienky na Teba, mamička najzlatšia,
sa vracajú zas. Dňa 1. septembra uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila

GABRIELA TÜDÖŠOVÁ

rod. Harmanová
s láskou spomínajú synovia Dominik a Damián.

Oznámenie o obsadzovaní
pracovného miesta:
DETSKÁ SESTRA V ZARIADENÍ
KOMBINOVANÝ DENNÝ STACIONÁR PRE DETI
Zamestnávateľ: Mesto Michalovce
Miesto výkonu práce: Mesto Michalovce – Mestský úrad, pracovisko
Kombinovaný denný stacionár pre deti, Markušova ul., Michalovce
Kontaktná osoba: Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho
referátu MsÚ, MsP a zariadení MsÚ, Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071
01 Michalovce, e-mail: viera.klacikova@msumi.sk, tel.: +421566864230
Dátum nástupu: 1. 10. 2021
Základná zložka mzdy (v hrubom): v rozsahu od 642,- do 771,- € mesačne,
v závislosti od počtu odpracovaných rokov + osobný príplatok po uplynutí
skúšobnej doby
Dátum zverejnenia ponuky: 31.8.2021
Dátum uzavretia prijímania žiadostí: 14.9.2021
Súčasť žiadosti: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných
údajov
Pracovný pomer: na dobu určitú na 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia
na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou v dĺžke 3 mesiace
Pracovná oblasť: samospráva

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.105/2008
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej
v bytovom dome „D" (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 30.08.2021
do 17.09.2021.
Počet bytov: 2
Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------9
Ul. Mlynská prízemie
„D“
2-izbový
48,80 m2
5
Ul. Mlynská prízemie
„D“
2-izbový
48,80 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,60 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú
o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii
bývania.

Náplň práce:
n na základe vývinovej psychológie realizácia zdravotno-výchovnej
starostlivosti v zariadení v súlade s prevádzkovým poriadkom
n príprava a praktizovanie mesačných plánov výchovnej činnosti
s prihliadnutím na individuálne osobitosti a potreby detí tak,
aby sa zabezpečoval harmonický duševný, telesný vývoj detí
n spolupráca s rehabilitačnou zamestnankyňou pri realizácii špeciálnych
programov
n dodržiavanie hygienických a proti epidemiologických opatrení,
bezpečnostných predpisov a zodpovednosť za bezpečnosť zverených detí
Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie v odbore detská sestra
alebo zdravotná sestra
Požiadavky na zamestnanca: bez požiadavky na odbornú prax
Osobitné predpoklady:
n Bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
n Zdravotná spôsobilosť a zdravotný preukaz pre prácu s potravinami.
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
zodpovednosť, pozornosť, asertivita, precíznosť.
Forma obsadenia miesta: Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na základe osobitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.
Zverejnené: Úradná tabuľa Mesta Michalovce, www.michalovce.sk, Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny Michalovce (ISTP), Dvojtýždenník Michalovčan,
TV Mistral
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA
11. 9., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 7. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
12. 9., 11.00 hod., 7. kolo, I. LSD U19
MFK ZEMPLÍN – FC KOŠICE
4. 9., 11.00 hod., 6. kolo, I. LSD U17
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK GEČA 73
12. 9., 15.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 8. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

ZISK SLOVENSKÉHO POHÁRA V MAS WRESTLINGU
V auguste sa v Giraltovciach ŠK Zemplín Michalovce
silový trojboj zúčastnil 3. kola Slovenského pohára v MAS
wrestlingu. Vo vekovej kategórii 13 – 16 rokov obsadila
Michaela Voroňaková 2. miesto a v absolútnom poradí
vyhrala Slovenský pohár. Počas všetkých troch kôl
získavali naši pretekári body za umiestnenia. V poslednom
treťom kole preto obsadili dané pozície. Michaela
Voroňaková vďaka najvyššiemu súčtu bodov, Eva Padová
a Ladislav Lechan ml. vďaka druhému najvyššiemu počtu
bodov zo všetkých štartujúcich v ich kategórii.
Ladislav Lechan st.

Hádzaná
HK IUVENTA – HK HODONÍN
4. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 1. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/
ŠPORTOVÉ HRY ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
8. 9., 9.00 hod., Mestská športová hala
Info: ZO SZZP – J. Koščo, tel.: 0905 366 312
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Z histórie michalovského basketbalu 2011 – 2021
Dostali sme sa
do poslednej dekády
histórie michalovského
basketbalu. V prvej sezóne
po odchode z prvej ligy
hrali michalovskí orli
v 2. lige – skupina východ.
Domovským stánkom sa pre
klub stala telocvičňa Gymnázia
Pavla Horova. Súťaž mala nižšiu
úroveň, no niektoré družstvá boli
posilnené aj o bývalých extraligových hráčov. Družstvo 1.BK Michalovce skončilo po základnej
časti na druhom mieste. V playoff
prehralo až vo finále s družstvom
Kapybary Košice. Následne tím
mužov prebral klub 1.BK D Michalovce, ktorý zotrval v druhej
lige ďalšie štyri sezóny, keď patril
medzi najlepšie družstvá súťaže.
Trénerom družstva bol Milan Janošov st.. Muži skončili v základnej
časti dvakrát prví a dvakrát druhí
a celkovo potom v play off skončili na druhom a treťom mieste. Raz
do vyraďovacích bojov nenastúpili
pre zmenu systému súťaže v priebehu ročníka. Medzi opory družstva
patrili Mižák, Holda, Maškulík, bratia Mitterpákovci, Janošov, Janošov
ml.. Poslednou nateraz odohranou
sezónou bol ročník 2015/16, následne sa mužský tím Michaloviec
vytratil z basketbalovej mapy.
Basketbal ale úplne nezanikol.
Klub 1.BK Michalovce sa po poslednej sezóne u mužov zameral

na prácu s mládežou, a tak je tomu
až dodnes. Postupne si vybudoval
vekovú pyramídu a snaží sa pravidelne dosadzovať družstvá do žiackych i dorasteneckých súťaží pod
hlavičkou Slovenskej basketbalovej
asociácie. Dostavili sa už aj pekné
výsledky i rešpekt súperov. Žiackym kategóriám a prípravkám
sa venuje trénerka Zuzana Maľuková s asistentkou Soňou Balážovou
a na dorastenecké družstvá dozerá
Marinko Svitlica. Rodák zo Srbska,
ktorý prišiel do Michaloviec pred
šestnástimi rokmi, postupne presedlal z hráčskej kariéry na trénerskú dráhu. Prípravkám na školách
sa venoval Miroslav Feňák. Medzi
naše najväčšie úspechy patria postupy do celoslovenských finálových turnajov a to dvakrát šieste
miesto na majstrovstvách Slovenska kategórie mladších mini žiakov
U11 a tiež piate miesto na MSR
starších mini žiakov U12. Medzi
najlepšie umiestnenie starších žiakov U15 patrí desiate miesto v celoslovenskej súťaži Žiackej ligy
v sezóne 2018/2019. Výborným
výsledkom bolo aj deviate miesto
juniorov U19 v celoslovenskej súťaži DL Juniori 2018/2019. Odmenou za niekoľkoročnú prácu boli
aj pozvánky pre našich chlapcov
do reprezentácií Slovenska. Medzi
prvými sa presadil Roman Skvašik,
keď reprezentoval na ME v kategórii U20. Aktuálne je dokonca v širšom výbere seniorskej reprezentácie a v tejto sezóne oblieka dres

extraligovej Handlovej. Podobne
sa do záverečnej nominácie pre ME
U18 i U20 dostal aj Samuel Kincel. Aktuálne pôsobí v extraligovej
Prievidzi. Do širších výberov sa dostali aj ďalší chlapci v kategórii U15
i U13, no nateraz ďalšie stretnutia
a zrazy zmarila pandémia.
Aby basketbal úplne nezanikol,
funkcionári klubu rozvíjali rôzne
aktivity nielen pre podporu tejto krásnej hry, ale aj pre zvýšenie
pohybovej aktivity detí. Akcie ako
Baby basketbal, Bav sa basketbalom, Žiacka basketbalová liga, Letný streetball, turnaje partnerských
miest i krúžky detí na základných
školách majú už viacročnú tradíciu. V tejto dekáde na podpore basketbalu v regióne i meste pracoval
aj 1 BK D Michalovce na čele s Lacom Janošovom, keď organizovali

Turnaje krajín V4 i Karpatskú ligu
juniorov, junioriek a žien. Všetky
tieto podujatia by boli bez spolupráce s vedením škôl a samosprávou mesta Michalovce ťažko uskutočniteľné, za čo im patrí vďaka.
Posledné dva roky ovplyvnila
nielen športové dianie ale i život
pandémia koronavírusu. Veríme,
že basketbal sa v našom meste nestratí a zotrvá na športovej mape
čo najdlhšie. To, či sa vráti aj mužský tím, je nateraz otázne, ale veríme že po ďalších rokoch cieľavedomej práce s mládežou sa nám podarí vychovať dobrých ľudí i športovcov pre rozvoj basketbalu v meste.
V piatok 3. septembra sa uskutoční slávnostný galavečer.
Ďalšie zaujímavosti z histórie
nájdete na stránke www.1bkmi.sk.
Peter Biganič

